RUNDSKRIV
NR 1/2018
Dato: 10. januar 2018

Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Konto- og adresseringsregister (KAR)
Kontaktperson i Bits: André Hoff
Arkivref: Bits /14-821
Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

Konto- og adresseringsregister (KAR) – Justert regelverk
Bits har fastsatt nytt regelverk for KAR med gyldighet fra 15. januar 2018.
I dette rundskriv fra Bits opplyses det om:
1. Tidligere rundskriv
2. Justering av reglene for KAR
3. Hvilke endringer er foretatt?

1. Tidligere distribuert rundskriv
Det vises til følgende tidligere rundskriv om KAR:
•
•
•

Rundskriv 10/2014 fra Finans Norge den 7. mai 2014 hvor det ble orientert om
regler for KAR og tilhørende infrastruktur.
Rundskriv 16/2015 fra Finans Norge den 2. oktober 2015 hvor det ble det orientert
om oppstart av KAR registeret.
Rundskriv 02/2017 fra Bits den 8. mars 2017 hvor det ble orientert om status og
utbetaling av kompensasjon.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Telefon: 23 28 45 10

Org.nr. 916 960 190

2. Justeringer av regelverk for KAR
Det er foretatt modernisering og visse endringer i regelverk for KAR.
Det nye regelverket gjelder fra 15. januar 2018.
Regelverket finnes på følgende linker:
http://www.bits.no/dokumentarkiv/
https://www.finansnorge.no/verktoy/avtaler-og-regelverk/bank-ogbetalingsformidling/betalingssystemer-og-felles-bankinfrastruktur-/betalingstjenester-ogfellesfunksjoner/

3. Hvilke endringer er foretatt?
Det er foretatt en rekke mindre endringer av formell art. Blant annet ved at Bits er ført som
part til erstatning for Finans Norge.
De vesentlige endringer er:
• Reglene omhandler nå begrepet «unike identifikatorer» i stedet for
«mobilnummer». Det medfører at reglene åpner for bruk av andre typer «unike
identifikatorer» enn mobilnummer. Selv om det nå åpnes for slik bruk bemerkes
det at bruk av nye unike identifikatorer krever beslutning av Bits for hver enkelt
identifikator som tas i bruk, og etablering av løsning, utfyllende krav og vurdering av
nødvendige sikkerhetsmessige forhold.
• Reglenes punkt 4.3.3 om «verifisering av rett kontohaver» er endret. Sentralt er:
o Utleveringsadgangen for personer er utvidet og omfatter nå også aktører
som er underlagt tilsyn i henhold finanstilsynslovens §1 med enkelte
begrensninger.
o Videre er begrensning for utlevering av opplysning om knytning for
organisasjoner fjernet.
Eventuelle spørsmål om infrastruktur for KAR kan stilles til Bits AS v/André Hoff på mail
andre.hoff@bits.no eller mobil 90135030.

Med vennlig hilsen
Bits AS

André Hoff
fagsjef
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